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Emne: Præcisering i forbindelse med PVC Rådets fortræde forleden
Kære Jette
I forbindelse med PVC Informationrådets foretræde for skatteudvalget den 15. november 2018 figurerer
tidligere kampagneleder i Greenpeace, seniorrådgiver Jacob Hartmann, med en billedtekst, der kan
foranledige udvalget til at tro, at han argumenterer for en afskaffelse af afgiften på den bløde PVC. Citatet
er taget fra en video, som PVC informationsrådet optog med Jacob Hartmann i forbindelse med den
europæiske PVC-i dustris års øde i Berli i
7. I videoe siger ha bla dt a det følge de: “De PVCproblemer vi diskuterede for 10 år siden bliver nu adresseret et for et i dag. Jeg siger ikke vi er i mål endnu,
men det er opmuntrende at vi diskuterer indsamling, farlige stoffer i affaldet; at vi ikke længere bruger bly
og nu designer produkter med mindre miljøbelastning."
Under foretrædet spurgte René Gade fra Alternativet om hvad Jacob Hartmann ville sige til at blive nævnt i
forbindelse med hvad de grønne organisationer mener om PVC. Hertil svarede jeg noget i retning af, at jeg
IKKE med dette citat ønskede at få gjort Jacob Hartmann til fortaler for at afgifterne skal fjernes. Jeg brugte
citatet ene og alene for at nævne de resultater, som de grønne organisationer vitterlig har opnået på PVCområdet.
For god ordens skyld skal jeg understrege, at Jacob Hartmann fastholder behovet for afgiften samt at der
etableres yderligere initiativer for at nedbringe brugen af den bløde PVC samt øge indsamlingen, så den
ikke ender i forbrændingsanlæggene. Jeg beklager, hvis dette har været uklart i fremlæggelse af sagen.
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